
 

 

ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

  

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual 
al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020  
– formă actualizată 5 

       

 
 

        Consiliul Judeţean Buzău; 

        Având în vedere:  
 

 referatul Președintelui Consiliului Județean Buzău de inițiere a proiectului 
de hotărâre, înregistrat la nr. 13071/18.08.2021; 

 raportul Direcţiei Economice a Consiliului judeţean Buzău, înregistrat la 
nr. 13072/18.08.2021; 

 avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău, dat pe 
proiectul de hotărâre; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Buzău  
anexate la hotărâre; 

 referatele Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții  a 
Consiliului Județean Buzău nr. 11733/22.07.2021, nr. 12014/28.07.2021  

și nr. 12908/16.08.2021 privind necesitatea completării Listei de investiții 
pe anul 2021; 

 referatul Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții  a 

Consiliului Județean Buzău nr. 12707/11.08.2021 privind modificarea 
listei de investiții aferentă anului 2021 pentru obiectivele de infrastructură 

rutieră; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2021 privind 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2020; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 69/2021 privind 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2020-formă actualizată 1; 
 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 92/2021 privind 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2020-formă actualizată 2; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 111/2021 privind 
aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 

al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 
decembrie 2020-formă actualizată 3; 



 

 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 133/2021 privind 

aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu 
al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 

decembrie 2020-formă actualizată 4; 
 prevederile Ordinului nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările  şi completările ulterioare; 
 

În temeiul art. 173 alin. (1) lit. „b”, alin. (3) lit. „a” și art. 182 alin. (1) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. Art. 1(II) „Acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de 

dezvoltare” din Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 27/2021 se 
completează cu următoarele poziţii: 

................................................................................................... 
 

     83. Modernizare DJ 203E, km 21+325-26+225, 
 limita județul Ialomița-Padina(intersecția DN2C),  

 Județul Buzău                                                                        150.000,00 lei 
                                                                                                                                      

     84. Reabilitarea circulației pe DJ 203K,km 122+800,  
sat Paltiniș, comuna Gura Teghii, Județul Buzău                          25.000,00 lei 

    
     85. Modernizare drum județean DJ 102F,  

km 8+800-20+080, Scorțoasa-Cănești, Județul Buzău               296.000,00 lei 

    
     86. Modernizare drum județean DJ 102F,  

km 20+080-28+200, Cănești-Chiliile, Județul Buzău                  300.000,00 lei 
    

     87. Modernizare drum județean DJ 102F,  
km 28+200-33+200, Chiliile-Mânzălești, Județul Buzău              300.000,00 lei 

 
     88. Modernizare DJ 203K km 116+300-127+600,  

Nemertea-Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii 
și Oraș Nehoiu, Județul Buzău                                                   50.000,00 lei 

 
       Art.II. Poziţiile 54 și 62 ale art. 1(II) din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Buzău nr. 27/2021 se modifică şi vor avea următoarele prevederi: 
 

     54.   Reabilitare DJ 102C, km 33+832-45+209,                                

lim. județ Prahova-Buda Crăciunești -Scărișoara-Bărăști  
(DN 10) județul Buzău                                                          7.175.300,00 lei  

  
     62. Proiectare și execuție de lucrări pentru refacere a        

 protecției pilelor podurilor de la Vadu Pașii la obiectivul  
 „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii-extravilan  

 -comuna Vadu Pașii"                                                              550.000,00 lei 



 

 

 
 

 
     

Art.III. Anexele nr. 1 şi 2 ale bugetului propriu al judeţului Buzău pe 
anul 2021 se vor modifică corespunzător art. I, II și III din prezenta hotărâre. 

  
        Art. IV.  Secretarul General al Județului Buzău va asigura transmiterea 
hotărârii Instituției Prefectului – Județul Buzău, autorităților și instituțiilor 

interesate precum și publicarea pe site-ul autorității publice județene. 
 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU  
 
 
 
 
 

                          CONTRASEMNEAZĂ, 
                         SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZAU, 

 
                           MIHAI-LAURENŢIU GAVRILĂ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Nr. 151 
BUZĂU, 26 AUGUST 2021 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”, - voturi „împotrivă”,  
- abţineri. 

 
 



 

 
 
 

 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
         PREŞEDINTE 
  NR. 13071/18.08.2021 

 

REFERAT  
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 
2021 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 
decembrie 2020  

– formă actualizată 5 
 
 

Proiectul de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a necesității actualizării unor 
prevederi bugetare la unele obiective de investiție și a introducerii unor 

obiective noi.  
În urma modificărilor propuse prin referatele nr. 11733/22.07.2021, 

12014/28.07.2021  și nr. 12707/11.08.2021  ale Direcției pentru 
Administrarea Patrimoniului și Investiții   se vor introduce pozițiile  

nr. 83,84,85,86,87 și 88 iar prevederile bugetare ale poziţiilor 54 și 62 se 
modifică: 

     54.   Reabilitare DJ 102C, km 33+832-45+209,                                
lim. județ Prahova-Buda Crăciunești -Scărișoara-Bărăști  

(DN 10) județul Buzău                                                          7.175.300,00 lei  

  
     62. Proiectare și execuție de lucrări pentru refacere a        

 protecției pilelor podurilor de la Vadu Pașii la obiectivul  
 „Refacere pod peste râul Buzău, satul Vadu Pașii-extravilan  

 -comuna Vadu Pașii"                                                              550.000,00 lei 
 

     83. Modernizare DJ 203E, km 21+325-26+225, 
 limita județul Ialomița-Padina(intersecția DN2C), 

 Județul Buzău                                                                        150.000,00 lei 
                                                                                                                                      

     84. Reabilitarea circulației pe DJ 203K,km 122+800,  
sat Paltiniș, comuna Gura Teghii, Județul Buzău                          25.000,00 lei 

    
     85. Modernizare drum județean DJ 102F,  

km 8+800-20+080, Scorțoasa-Cănești, Județul Buzău               296.000,00 lei 

    
     86. Modernizare drum județean DJ 102F,  

km 20+080-28+200, Cănești-Chiliile, Județul Buzău                  300.000,00 lei 
    

     87. Modernizare drum județean DJ 102F,  
km 28+200-33+200, Chiliile-Mânzălești, Județul Buzău              300.000,00 lei 



 

   

 
 

    
     88. Modernizare DJ 203K km 116+300-127+600,  

Nemertea-Lunca Priporului (DN10), UAT comuna Gura Teghii 
Și Oraș Nehoiu, Județul Buzău                                                   50.000,00 lei 

 

Faţă de cele prezentate, vă supun spre dezbatere şi aprobare proiectul 
de hotărâre pentru modificarea art. 1 alin (II) din Hotărârea Consiliului 

Judeţean Buzău nr. 27/2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a 
excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea 

exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2020-formă actualizată 5. 

 

 

PREŞEDINTE, 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
    DIRECŢIA ECONOMICĂ 

     NR. 13072/18.08.2021 
 

 

RAPORT 
la proiectul de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 
2021 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului 

Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 
decembrie 2020  

– formă actualizată 5 

 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat se constată că au fost respectate  

prevederile: 

 Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu  modificările şi 

completările ulterioare în ceea ce priveşte: 

- actualizarea bugetului 

- sursa de finanțare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare. 

 Ordinului nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020 cu modificările şi 

completările ulterioare în ceea ce priveşte: 

- sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare. 

 art.16 din Legea nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021 unde 

ordonatorul principal de credite se autorizează să introducă pe parcursul 

anului în anexele de la buget proiecte noi și în buget creditele de 

angajament necesare implementării proiectelor. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, susţinem adoptarea   

proiectului de hotărâre in forma prezentată. 

 

DIRECTOR EXECUTIV, 

ec. LIVIU - MIHAIL CIOLAN 

 


